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ಇದೀಗ ನಿಧನರಾದ ಕವಿ, ನಾಡೆ ೀಜ ಚೆನನ ವಿೀರ ಕಣವಿ 
ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ “ಕೆೀೇಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ” ಗೌರವ 
ಸಿಕ್ಕಿತ್ು ?

ಎ)1981
ಬಿ)1996
ಸಿ)1999
ಡಿ)2008



ಶಾಲಾ ಮಕಿಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಕರಮದಲ್ಲಿ ‘ಆನೇಂದ’ ವಿಷಯ ಸೆೀಪಪಡಗೆೆ ಸಕಾಪರ ನಿಧಾಪರ

ಕೆ ವಿಡ್ ಸಾೇಂಕಾರಮಿಕದ (Covid 19) ನೇಂತ್ರದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ ಎದುರಿಸಲು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಪಗಳು ಜೀವನ 
ಕೌಶಲಯಗಳನುನ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ುು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೆ ಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಧಯಪರದ್ೆೀಶ 
(Madhya Pradesh) ಸಕಾಪರವು ರಾಜಯದ ಶಾಲಗೆಳ ಪಠ್ಯಕರಮದಲ್ಲಿ “ಆನೇಂದ್” ಅಥವಾ 
ಸೇಂತೆ ೀಷವನುನ(Hapiness) ಹೆ ಸ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದಧವಾಗಿದ್ೆ

ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚುುತ್ತುರುವ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಪಗಳ ಆತ್ಮಹತೆಯಯನುನ ಎದುರಿಸಲು ಕೆ ೀರ್ಸಪ ಅನುನ ಪರಿಚಯಿಸಲು 
ನಿಧಪರಿಸಲಾಗಿದ್ೆ

2020 ರ ವಾರ್ಷಪಕ ಮರಣ ಮತ್ುು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತೆಯ (ADSI) ವರದಯ ಪರಕಾರ, ವಿದ್ಾಯರ್ಥಪಗಳ 
ಆತ್ಮಹತೆಯಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷರದ ನೇಂತ್ರ ಮಧಯಪರದ್ೆೀಶವು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆೀ ಅತ್ಯೇಂತ್ ಕೆಟ್ಿ 
ರಾಜಯವಾಗಿದ್ೆ.



ಗುರು ರವಿದ್ಾರ್ಸ ಜಯೇಂತ್ತ: 16 ಫಬೆ್ರವರಿ 2022

ಈ ವಷಪ 2022 ಗುರು ರವಿದ್ಾರ್ಸ ಅವರ 645ನೆೀ ಜನಮ ವಾರ್ಷಪಕೆ ೀತ್ಸವವನುನ 
ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ್.

ಅವರು 15-16 ನೆೀ ಶತ್ಮಾನದ ಭಾರತ್ತೀಯ ಅತ್ತೀೇಂದರಯ, ಕವಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಮತ್ುು 
ಗುರು, ಅವರು ಭಕ್ಕು ಗಿೀತೆಗಳು, ಪದಯಗಳು, ಭಕ್ಕು ಚಳುವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾಯತ್ತಮಕ
ಬೆ ೀಧನೆಗಳ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹಪ ಕೆ ಡುಗೆಗಳನುನ ನಿೀಡಿದರು.

ಇವರು ಸಿಖ್ ಧಮಪದ ಪವಿತ್ರ ಗರೇಂಥವಾದ ಆದ ಗರೇಂಥದಲಿ್ಲ 40 ಕವಿತೆಗಳನುನ ಬ್ರೆದದ್ಾಾರ.ೆ

ಅವರು ಮಿೀರಾ ಬಾಯಿಯ ಆಧಾಯತ್ತಮಕ ಮಾಗಪದಶಪಕರ ಆಗಿದಾರು.



ನಾಗರಿಕ ವಾಯುಪರದ್ೆೀಶದಲ್ಲಿ ಡೆ ರೀನ ಗಳನುನ ಅನುಮತ್ತಸಿದ ಮೊದಲ ದ್ೆೀಶ ಇಸೆರೀಲ್.
(Israel became first country to allow drones in civilian airspace)

ಇಸೆರೀಲ್ ನಾಗರಿಕ ವಾಯುಪರದ್ೀೆಶದಲ್ಲಿ ಡೆ ರೀನ ವಿಮಾನಗಳನುನ ಅನುಮತ್ತಸಿದ ಮೊದಲ ದ್ೆೀಶವಾಗಿದ್ೆ. ಇಸೆರೀಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ 
ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದೇಂದ ಹರ್ಮ್ಸಪ ಸಾಿರ ಲೆೈನರ ಮಾನವರಹಿತ್ ವಯವಸೆೆಗೆ ಪರಮಾಣೀಕರಣವನುನ ನಿೀಡಲಾಗಿದ್ೆ ಮತ್ುು 
ಇದನುನ ಇಸೆರೀಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ಎಲಕೆಾರನಿಕ್ಸಸ ಕೇಂಪನಿಯಾದ ಎಲ್ಲಿಟ್ ಸಿಸಿರ್ಮ್ಸ ತ್ಯಾರಿಸಿದ್ೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸಿದ್.ೆ  
ಯುಎವಿಗಳನುನ ಕೃರ್ಷ, ಪರಿಸರ, ಸಾವಪಜನಿಕ ಕಲಾಯಣ, ಆರ್ಥಪಕ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆ ಮತ್ುು ಅಪರಾಧದ ವಿರುದಧದ ಪರಯೀಜನಕಾಿಗಿ 
ಬ್ಳಸಲಾಗುತ್ುದ್.ೆ  ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಅೇಂತ್ರರಾರ್ಷರೀಯ ವಾಯುಯಾನ ನಿಯಮಗಳು ಪರಮಾಣೀಕರಿಸದ 
ವಿಮಾನಗಳನುನ ನಾಗರಿಕ ವಾಯುಪರದ್ೀೆಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುವುದನುನ ನಿಷೀೆಧಿಸುತ್ುವ,ೆ UAV ಗಳ ಕಾಯಾಪಚರಣೆಯನುನ ಪರತೆಯೀಕ್ಕಸದ 
ವಾಯುಪರದ್ೀೆಶಕೆಿ ಸಿೀಮಿತ್ಗೆ ಳಿಸುತ್ುವೆ.

ಎಲಾಿ ಸಪಧಾಪತ್ಮಕ ಪರಿೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರಮುಖ ಅೇಂಶಗಳು:

◾️ಇಸೆರೀಲ್ ರಾಜಧಾನಿ: ಜೆರುಸಲೆರ್ಮ್
◾️ಇಸೆರೀಲ್ ಕರೆನಿಸ: ಇಸೆರೀಲ್ಲ ಶೆಕೆಲ್
◾️ಇಸೆರೀಲ್ ಅಧಯಕ್ಷ: ಐಸಾಕ್ಸ ಹೆಜಾಪಗ್
◾️ಇಸೆರೀಲ್ ಪರಧಾನಿ: ನಫಾುಲ್ಲ ಬೆನೆಟ್.



1)ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಗರದ ಕೀೆೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ತ್ನನದ್ೀೆ
ಆದ ರೀೆಡಿಯೀ ಚಾನೆಲ್ 'ಜೆೈಲ್ ವಾಣ-ಎಫ ಎೇಂ 18.77' ಅನುನ 
ಪಡೆದುಕೆ ೇಂಡಿದ್?ೆ
ಎ)ಇಂದ  ೋರ್
ಬಿ)ಲಕ  ನೋ
ಸಿ)ನಾಗ್ಪುರ
ಡಿ)ಪುನಾ

ಎ)ಇಂದ  ೋರ್

• ಇಂದ  ೋರ್ನ್ಕ ೋಂದ್ರ್ಕಾರಾಗೃಹವು್ತನನದ ೋ್ಆದ್್ರ ೋಡಿಯೋ್
ಚಾನ ಲ್್'ಜ ೈಲ್್ವಾಣಿ-ಎಫ್ಎಂ್18.77' ಅನನನ್ಹ  ಂದಿದ .

• ರ ೋಡಿಯೋ್ಚಾನ ಲ್್ಮ ಲಕ, ಖ ೈದಿಗಳು್ಮನರಂಜನ ಯನನನ್
ಹಿಡಿಯಬಹನದ್ನ, ಹಾಗ ಯೋ್ಪ್ರಪ್ಂಚದಾದ್ಯಂತ್ನಡ ಯನವ್
ಘಟನ ಗಳ್ಬಗ ೆಯ ್ತಿಳಿದ್ನಕ  ಳಳಬಹನದ್ನ.

• ರ ೋಡಿಯೋ್ಚಾನ ಲ್್ಜ ೈಲನ್ಕ ೈದಿಗಳಿಗ ್ಆರ  ೋಗಯ್ಸಮಸ್ ಯಗಳ್ಬಗ ೆ
ಮಾಹಿತಿಯನನನ್ನೋಡನತತದ .

• ಖ ೈದಿಗಳು್ತಮಮ್ಸವಂತ್ಕಥ ಗಳನನನ್ಹ ೋಳಲನ್ಮತನತ್ಅವರ್
ಅನನಭವಗಳನನನ್ಹಂಚಿಕ  ಳಳಲನ್ಇದ್ನ್ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ್
ಕಾಯಯನವಯಹಿಸನತತದ ್.

• ಮಧ್ಯಪ್ರದ ೋಶ್ಗವನಯರ: ಮಂಗನಭಾಯ್್ಸಿ. ಪ್ಟ ೋಲ್್(ಫ ಬರವರಿ್
2022 ರಂತ ).

• ಮಧ್ಯಪ್ರದ ೋಶ್ಮನಖ್ಯಮಂತಿರ: ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್್ಚೌಹಾಣ್್(ಫ ಬರವರಿ್
2022 ರಂತ ) .



2)ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಏರ ಇೇಂಡಿಯಾದ ಮುಖಯ ಕಾಯಪನಿವಾಪಹಕ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ುು ವಯವಸಾೆಪಕ ನಿದ್ೆೀಪಶಕರಾಗಿ (CEO & MD) ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಯಾರು ನೆೀಮಕಗೆ ೇಂಡಿದ್ಾಾರೆ?
ಎ)ಎನ್ ಚಂದ್ರಶ ೋಖರನ್
ಬಿ)ನ ಸ್ ವಾಡಿಯಾ
ಸಿ)ಸ ೈರಸ್ ಮಿಸಿಿ
ಡಿ)ಇಲಕರ್ ಐಸಿ

ಡಿ)ಇಲಕರ್ ಐಸಿ

• ಟಾಟಾ್ಸನ್ಸ್್ಟರ್ಕಯಶ್್ಏರ್ಲ ೈನ್ಸ್್ನ್ಮಾಜಿ್ಅಧ್ಯಕ್ಷ್
ಇಲಕರ್ಐಸಿ್(ಫ ಬರವರಿ್2022 ರಂತ ) ಏರ ಇಂಡಿಯಾದ್್
ಮನಖ್ಯ್ಕಾಯಯನವಾಯಹಕ್ಅಧಿಕಾರಿ ಮತನತ್ವಯವಸ್ಾಾಪ್ಕ್
ನದ ೋಯಶಕರಾಗಿ್ನ ೋಮಕಗ  ಂಡಿದಾಾರ .

• ಅವರನ್ತಮಮ್ಹ  ಸ್ಜವಾಬ್ಾಾರಿಗಳನನನ್ಏಪ್ರರಲ್್1, 2022
ರಂದ್ನ್ಅಥವಾ್ಮೊದ್ಲನ್ವಹಿಸಿಕ  ಳುಳತಾತರ ್.

• ಏರ್ಇಂಡಿಯಾವನನನ್ಟಾಟಾ್ಗ ರಪ್ 1932 ರಲ್ಲಿ್
ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿತನ್್.

• ಆದ್ರ , ದ ೋಶಕ ಕ್ಸ್ಾವತಂತರಯ್ಬಂದ್್ನಂತರ್1953ರಲ್ಲಿ್
ರಾಷ್ಟ್ರೋಕರಣ್ಮಾಡಲಾಯಿತನ.



3)ಮಕಿಳಲ್ಲಿ ಕಾಯನಸರ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪ್ಾಯ ಮತ್ುು ಪರಿಣಾಮವನುನ ಎತ್ತು
ತೆ ೀರಿಸಲು, ಪರತ್ತ ವಷಪ __________ ರೇಂದು ಅೇಂತ್ರರಾರ್ಷರೀಯ ಬಾಲಯದ 
ಕಾಯನಸರ ದನವನುನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ುದ್ೆ.

ಎ)14 ಫ ಬ್ರವರಿ
ಬಿ)12 ಫ ಬ್ರವರಿ
ಸಿ)15 ಫ ಬ್ರವರಿ
ಡಿ)11 ಫ ಬ್ರವರಿ

ಸಿ)15 ಫ ಬ್ರವರಿ

• ಈ್ದಿನವು್ಮಕಕಳಲ್ಲಿ್ಈ್ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲ ಯ್
ಅಪ್ಾಯ್ಮತನತ್ಪ್ರಿಣಾಮವನನನ್ತ  ೋರಿಸನತತದ .

• ಇದ್ನನನ್ಮೊದ್ಲನ್2002 ರಲ್ಲಿ್ಬ್ಾಲಯದ್ ಕಾಯನ್ರ್
ಇಂಟನಾಯಯಷನಲ್್(CCI) ಗಮನಸಿತನ.

• 2021-23 ರ್ಥೋಮ್್'ಉತತಮ್ಬದ್ನಕನಳಿಯನವಿಕ ' # 
ಮ ಲಕ್ನಮಮ್ಕ ೈಯಿಂದ್್ಸ್ಾಧಿಸಬಹನದಾಗಿದ .

• ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿ್0 ಮತನತ್19 ವಷಯದ  ಳಗಿನ ಸನಮಾರನ್
50,000 ಮಕಕಳು, ಹದಿಹರ ಯದ್ವರನ್ಪ್ರತಿ್ವಷಯ್ಈ್
ಕಾಯಿಲ ಗ ್ತನತಾತಗನವ್ಸ್ಾಧ್ಯತ ಯಿದ .



4)ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸೆೇಂಟ್ರಲ್ ಬೆ ೀಡ್ಪ ಆಫ ಸಕೆೆೇಂಡರಿ ಎಜುಕೆೀಶನ 
(CBSE) ಅಧಯಕ್ಷರ ಉಸುುವಾರಿಯನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್?ೆ

ಎ)ಆನಂದ್ ಪಾಂಡ 
ಬಿ)ಪವನ್ ಉಪಾಧ್ಾಾಯ
ಸಿ)ವಿನೋತ್ ಜ  ೋಶಿ
ಡಿ)ಸತೋಶ್ ಗ್ಪಪಾಾ

ಸಿ)ವಿನೋತ್ ಜ  ೋಶಿ

• IAS ಅಧಿಕಾರಿ್ವಿನೋತ್್ಜ  ೋಶಿ್(ಫ ಬರವರಿ್2022 
ರಂತ ), ಶಿಕ್ಷಣ್ಸಚಿವಾಲಯದ್್ಹ ಚನುವರಿ್
ಕಾಯಯದ್ಶಿಯ, CBSE ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯನನನ
ನಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ .

• ಕೃಷ್ಟ್್ಮತನತ್ರ ೈತರ್ಕಲಾಯಣ್ಇಲಾಖ ಯಲ್ಲಿ್OSD 
ಆಗಿ್ನ ೋಮಕಗ  ಂಡ್ನಂತರ್CBSE ಮಾಜಿ್ಅಧ್ಯಕ್ಷ್
ಮನ  ೋಜ್್ಅಹನಜಾ್ಅವರನ್ಅಧಿಕಾರವನನನ
ತಯಜಿಸಿದ್್ನಂತರ್ಈ್ಬ್ ಳವಣಿಗ ಯನ್ಬಂದಿದ ್.

• ಜ  ೋಶಿ್ಅವರನ್ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ್ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ್ಏಜ ನ್ಯ್
(ಎನ್ಸ್ಟಿಎ) ಮಹಾನದ ೋಯಶಕರ ್ಆಗಿದಾಾರ 



5)ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದ್ೆಹಲ್ಲಯ ಕ್ಕಶನ ಗೇಂಜ ನಲ್ಲಿ ರ  30.76
ಕೆ ೀಟ್ಟಗಳ ಅೇಂದ್ಾಜು ವೆಚುದಲ್ಲಿ ವಿಶವ ದಜೆಪಯ ಕುಸಿು ಅಕಾಡೆಮಿಯನುನ 
ಸಾೆಪಿಸುತ್ುದ್ೆ?
ಎ)ಗ್ೃಹ ವಾವಹಾರಗ್ಳ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಿ)ಯಪವ ವಾವಹಾರಗ್ಳು ಮತ್ಪಾ ಕ್ರೋಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ
ಸಿ)ರ ೈಲ್ ೆ ಸಚಿವಾಲಯ
ಡಿ)ಆರ  ೋಗ್ಾ ಮತ್ಪಾ ಕಪಟಪಂಬ್ ಕಲ್ಾಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ

ಸಿ)ರ ೈಲ್ ೆ ಸಚಿವಾಲಯ

• ರ ೈಲ ವ್ಸಚಿವಾಲಯ್ವಿಶವ್ದ್ಜ ಯಯ್ಕನಸಿತ್
ಅಕಾಡ ಮಿಯನನನ್ಸ್ಾಾಪ್ರಸಲ್ಲದ ್.

• ದ ಹಲ್ಲಯ್ರ್ಕಶನ್ಸ್ಗಂಜ್್ನಲ್ಲಿ್್30.76 ಕ  ೋಟಿ್
ರ .ಗಳ್ಅಂದಾಜನ್ವ ಚುದ್ಲ್ಲಿ್ಸ್ಾಾಪ್ರಸಲನ್
ಕಾಮಗಾರಿಯನನನ್ಮಂಜ ರನ್ಮಾಡಲಾಗಿದ ್

• ಇದ್ನ್ಸನಧಾರಿತ್ತರಬ್ ೋತಿ್ಸ್ೌಲಭಯಗಳ  ಂದಿಗ ್
ಸನಸಜಿಿತವಾದ್್ಭಾರತದ್ಲ ಿೋ್ದ  ಡದದಾಗಿದ .

• ಇದ್ನ್ಉದ್ಯೋನನಮಖ್್ಕನಸಿತಪ್ಟನಗಳಿಗ ್
ಚಾಂಪ್ರಯನ್ಸ್ಆಗಲನ್ಅವಕಾಶವನನನ
ಒದ್ಗಿಸನತತದ .

• ಇದ್ನನನ್ಕ ೋಂದ್ರ್ರ ೈಲ ವ್ಸಚಿವ್ಅಶಿವನ್ವ ೈಷಣವ್್
ಘ ೋಷ್ಟ್ಸಿದಾಾರ .



6)ಯಾವ ದ್ೆೀಶದ ಪರಧಾನ ಮೇಂತ್ತರ 50 ವಷಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 
ತ್ುತ್ುಪ ಕಾಯಿದ್ೆಯನುನ ಜಾರಿಗೆ ತ್ೇಂದರು?

ಎ)ಪೋಲ್ ಂಡ್
ಬಿ)ಜಮಮನ
ಸಿ)ಕ ನಡಾ
ಡಿ)ಫಾರನ್್

ಸಿ)ಕ ನಡಾ

• 14 ಫ ಬರವರಿ್2022 ರಂದ್ನ್ಕ ನಡಾದ್್ಪ್ರಎಂ್ಜಸಿಿನ್ಸ್ಟನರಡ  ್
ಅವರನ್50 ವಷಯಗಳಲ್ಲಿ್ಮೊದ್ಲ್ಬ್ಾರಿಗ ್ತನತನಯ
ಕಾಯಿದ ಯನನನ್ಜಾರಿಗ  ಳಿಸಿದ್ರನ.

• ಕ  ೋವಿಡ್-19 ಸ್ಾಂಕಾರಮಿಕ್ಆದ ೋಶಗಳ್ವಿರನದ್ಧ್ನಡ ಯನತಿತರನವ
ಟರಕಕರ್ಗಳ್ದಿಗಬಂಧ್ನಗಳು್ಮತನತ್ಪ್ರತಿಭಟನ ಗಳನನನ್
ನವಯಹಿಸಲನ್ಫ ಡರಲ್್ಸಕಾಯರಕ ಕ್ಹ ಚನುವರಿ್ಅಧಿಕಾರವನನನ್
ನೋಡಲನ್ಇದ್ನನನ್ಮಾಡಲಾಗಿದ ್.

• ಸ್ಾವಯಜನಕ್ಕಲಾಯಣ್(ನ ೈಸಗಿಯಕ್ವಿಕ  ೋಪ್ಗಳು, ರ  ೋಗ್
ಏಕಾಏರ್ಕ), ಸ್ಾವಯಜನಕ್ಸನವಯವಸ್ ಾ್ಇತಾಯದಿಗಳ್ಮೋಲ ್
ಪ್ರಿಣಾಮ್ಬೋರನವ್ತನತನಯ್ಸನನವ ೋಶಗಳಿಗ ್ಪ್ರತಿರ್ಕರಯಿಸಲನ್
ಕಾಯಿದ ್ವಿಶ ೋಷ್ಅಧಿಕಾರವನನನ್ನೋಡನತತದ ್

• ರಾಜಧಾನ್- ಒಟಾಿವಾ.
• ಕರ ನ್್- ಕ ನಡಿಯನ್ಸ್ಡಾಲರ.



7)ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಗುರುಗಾರರ್ಮ್ ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ೆ ಲ್ಲೀರ್ಸ ಕಮಿಷನರ
ಆಗಿ ಯಾರು ನೆೀಮಕಗೆ ೇಂಡಿದ್ಾಾರೆ?

ಎ)ಸಂಜಪಕಾ ಪರಾಶರ
ಬಿ)ಸಪಭಾಷಿಣಿ ಶಂಕರನ್
ಸಿ)ಸಂಗೋತಾ ಕಾಲಿಯಾ
ಡಿ)ಕಲ್ಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್

ಡಿ)ಕಲ್ಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್

• ಹರಿಯಾಣ-ಕ ೋಡರ್ಐಪ್ರಎಸ್್ಅಧಿಕಾರಿ್
ಕಲಾ್ರಾಮಚಂದ್ರನ್ಸ್್ಅವರನನನ 15
ಫ ಬರವರಿ್2022 ರಂದ್ನ್ಗನರನಗಾರಮ್್ನ್
ಮೊದ್ಲ್ಮಹಿಳಾ್ಪೊಲ್ಲೋಸ್್ಕಮಿಷನರ್
ಆಗಿ್ನ ೋಮಿಸಲಾಯಿತನ.

• 1994 -ಬ್ಾಯಚ್್ಐಪ್ರಎಸ್್ಅಧಿಕಾರಿ್ಕ ಕ ್
ರಾವ್್ಅವರ್ಉತತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ನಾ್, 
ಅವರನನನ್ಗನರನಗಾರಮ್್ಬಳಿಯ್
ಭ  ೋಂಡಿ್ಯಲ್ಲಿರನವ್ಪೊಲ್ಲೋಸ್್ತರಬ್ ೋತಿ್
ಮತನತ್ಸಂಶ  ೋಧ್ನಾ್ಕ ೋಂದ್ರಕ ಕ್
ವಗಾಯಯಿಸಲಾಗಿದ ್.



8)ರಿಯರ ಅಡಿಮರಲ್ ಸೆೈಫ ಬಿನ ನಾಸರ ಬಿನ ಮೊಹಿಸನ ಅಲ್ ರಹಿಿ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2022
ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ಕೆಿ "ಸದ್ಾಾವನೆಯ ಭೆೀಟ್ಟ"ಯಲ್ಲಿದಾರು. ಅವರು ಯಾವ ದ್ೆೀಶದ ರಾಯಲ್ ನೆೀವಿಯ 
ಕಮಾೇಂಡರ ಆಗಿದ್ಾಾರೆ?

ಎ)ಓಮನ್
ಬಿ)ಕತಾರ್
ಸಿ)ಇರಾನ್
ಡಿ)ಯೆಮೆನ್

ಎ)ಓಮನ್

• ಓಮಾನ್ಸ್ನ್ರಾಯಲ್್ನ ೋವಿಯ್ಕಮಾಂಡರ ರಿಯರ್
ಅಡಿಮರಲ್್ಸ್ ೈಫ್ಬನ್ಸ್ನಾಸರ್ಬನ್ಸ್ಮೊಹಿ್ನ್ಸ್ಅಲ್
ರಹಿಬ್್ಅವರನ್14 ಫ ಬರವರಿ್2022 ರಂದ್ನ್ಭಾರತಕ ಕ್
"ಸದಾಾವನ ಯ್ಭ ೋಟಿ"ಯಲ್ಲಿದ್ಾರನ.

• ನೌಕಾಪ್ಡ ಗಳ್ನಡನವಿನ್ಸಹಕಾರವನನನ್ಮತತಷನಿ್
ಹ ಚಿುಸನವ್ಮಾಗಯಗಳನನನ್ಅನ ವೋಷ್ಟ್ಸಲನ್ಅವರನ್ತಮಮ್
ಭಾರತಿೋಯ್ಸಹವತಿಯ್ಅಡಿಮರಲ್್ಆರ್ಹರಿ್ಕನಮಾರ್
ಅವರ  ಂದಿಗ ್ಚಚ ಯ್ನಡ ಸಿದ್ರನ್



9)ಲಸಾಸ ಜವರಕೆಿ ಸೇಂಬ್ೇಂಧಿಸಿದೇಂತೆ ಈ ಕಳೆಗಿನ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುನ ಪರಿಗಣಸಿ:ಮೀಲ್ಲನ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ೆ?

1. ಇದು ಝ ನೆ ೀಟ್ಟಕ್ಸ ತ್ತೀವರವಾದ ಹೆಮರಾಜಕ್ಸ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್.ೆ
2. ಲಾಸಾಸ ವೆೈರರ್ಸ ನ ಹೆ ೀರ್ಸಿ ಹಣಿನ ಬಾವಲ್ಲಯಾಗಿದ್ೆ.
3. ಜವರ ಪ್ಾರಥಮಿಕವಾಗಿ ಪಶ್ಚುಮ ಆಫ್ರರಕಾದ ದ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂಡುಬ್ರುತ್ುದ್ೆ.

ಎ)1 ಮತ್ಪಾ 3 ಮಾತ್ರ
ಬಿ)2 ಮತ್ಪಾ 3 ಮಾತ್ರ
ಸಿ)1 ಮತ್ಪಾ 2 ಮಾತ್ರ
ಡಿ)1, 2 ಮತ್ಪಾ 3

ಎ)1 ಮತ್ಪಾ 3 ಮಾತ್ರ

• ಲಸ್ಾ್್ವ ೈರಸ್್ನ್ಅತಿಥ ೋಯವು್ಮಲ್ಲಿಮಾಯಮೋಟ್
ಇಲ್ಲ್ಎಂದ್ನ್ಕರ ಯಲಪಡನವ್ದ್ಂಶಕವಾಗಿದ ್. 
ಆದ್ಾರಿಂದ್್ಹ ೋಳಿಕ ್2 ಸರಿಯಲಿ.

• ಸ್  ೋಂರ್ಕತ್ಇಲ್ಲಯ್ಮ ತರ್ಅಥವಾ್ಮಲದಿಂದ್್
ಕಲನಷ್ಟ್ತವಾಗಿರನವ್ಮನ ಯ್ವಸನತಗಳು ಅಥವಾ್
ಆಹಾರದ  ಂದಿಗ ್ಸಂಪ್ಕಯಕ ಕ್ಬಂದ್ರ ್ಒಬಬ್ವಯರ್ಕತಯನ್
ಸ್  ೋಂರ್ಕಗ ್ಒಳಗಾಗಬಹನದ್ನ.

• ಲಸ್ಾ್್ಜವರ-ಉಂಟನಮಾಡನವ್ವ ೈರಸ್ ಪ್ಶಿುಮ್
ಆಫ್ರರಕಾದ್ಲ್ಲಿ್ಕಂಡನಬರನತತದ ್ಮತನತ್ಇದ್ನನನ್
ಮೊದ್ಲನ್1969 ರಲ್ಲಿ್ನ ೈಜಿೋರಿಯಾದ್್ಲಸ್ಾ್ದ್ಲ್ಲಿ್
ಕಂಡನಹಿಡಿಯಲಾಯಿತನ.



10)ಇದೀಗ ನಿಧನರಾದ ಕವಿ, ನಾಡೆ ೀಜ ಚೆನನ ವಿೀರ ಕಣವಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ 
ಕೆೀೇಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿತ್ು ?

ಎ) 1981
ಬಿ)1996
ಸಿ)1999
ಡಿ) 2008

ಎ) 1981



11)ದ್ೆೀಶದ ಮೊದಲ ರೆೈಲವೆ ಕೆೀಬ್ಲ್ ಸೆೀತ್ುವೆ ಯಲ್ಲಿ ನಿಮಾಪಣವಾಗಿದ್ ೆ?

ಎ) ಮೆೋಘಾಲಯ
ಬಿ) ಜಮಪು ಕಾಶಿೀರ
ಸಿ) ಲಡಾಖ್
ಡಿ) ಪಂಜಾಬ್

ಬಿ) ಜಮಪು ಕಾಶಿೀರ



ನೆನನಯ ಪರಶೆನ
ತ್ನನದ್ೆೀ ಆದ ಆಧಾರ ಆವೃತ್ತುಯನುನ ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸಲು ಭಾರತ್ವು 
ಯಾವ ದ್ೆೀಶಕೆಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದ್ೆ?

ಎ) ನೆೀಪ್ಾಳ
ಬಿ) ಬಾೇಂಗಾಿದ್ೆೀಶ
ಸಿ) ಶ್ಚರೀಲೇಂಕಾ
ಡಿ) ಪ್ಾಕ್ಕಸಾುನ

ಎಲಿರಿಗ  ಧನಯವಾದಗಳು



ಇೇಂದನ ಪರಶೆನ 

'ಟೆೀಕ್ಸ ಎ ಬೆರೀಕ್ಸ' ಎೇಂಬ್ ಅಭಿಯಾನವನುನ ಯಾವ ವೆೀದಕೆಯು 
ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸಿದ್?ೆ

ಎ) ಟ್ಟವಟ್ರ
ಬಿ) ಇನಾಸಾಗಾರರ್ಮ್
ಸಿ) ಗ ಗಲ್
ಡಿ) ವಾಟಾಸಪ್

ಎಲಿರಿಗ  ಧನಯವಾದಗಳು


